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PERAWATAN PASIEN PASCA OPERASI TUMOR OTAK 

Ns. Fransiska Wayan Nilawati, S. Kep 

 

TIU: Peserta dapat memahami tentang asuhan keperawatan pasien pasca operasi tumor otak. 

TIK: Peserta mampu   

1. Menjelaskan pengertian askep post operatif  

2. Memahami konsep perawatan pasien post  operasi  tumor otak 

3. Memahami askep pasien post operasi tumor otak. 

 

MATERI 

Keperawatan post operatif adalah periode akhir dari keperawatan 

perioperatif. Selama periode ini proses keperawatan diarahkan pada 

menstabilkan kondisi pasien pada keadaan equlibrium fisiologis pasien, 

menghilangkan nyeri dan pencegahan komplikasi. Pengkajian yang cermat dan 

intervensi segera membantu pasien kembali pada fungsi optimalnya dengan 

cepat, aman dan nyaman. 

Upaya yang dapat dilakukan diarahkan untuk mengantisipasi dan 

mencegah masalah yang kemungkinan mucul pada tahap ini. Pengkajian dan 

penanganan yang cepat dan akurat sangat dibutuhkan untuk mencegah 

komplikasi yang memperlama perawatan di rumah sakit atau membayakan diri 

pasien. Memperhatikan hal ini, asuhan keperawatan post operatif sama 

pentingnya dengan prosedur pembedahan itu sendiri. 

 

A. TAHAPAN KEPERAWATAN POST OPERATIF 

Perawatan post operatif meliputi beberapa tahapan, diantaranya adalah 

1. Pemindahan pasien dari kamar operasi ke unit perawatan pasca 

anastesi (recovery room), 

2. Perawatan post anastesi di ruang pemulihan (recovery room), 

3. Transportasi pasien ke ruang rawat 

4. Perawatan di ruang rawat. 

 

1. PEMINDAHAN PASIEN DARI KAMAR OPERASI KE RUANG PEMULIHAN 

Pemindahan pasien dari kamar operasi ke ruang pemulihan atau unit 

perawatan pasca anastesi (PACU: post anasthesia care unit) memerlukan 

pertimbangan-pertimbangan khusus.  

Pertimbangan itu diantaranya adalah letak incisi bedah, perubahan 

vaskuler dan pemajanan. Letak incisi bedah harus selalu dipertimbangkan setiap 

kali pasien pasca operatif di pindahkan. Banyak luka ditutup dengan tegangan 

yang cukup tinggi, dan setiap upaya dilakukan untuk mencegah regangan sutura 

lebih lanjut. Selain itu pasien diposisikan sehingga ia tidak berbaring pada posisi 

yang menyumbat drain dan selang drainase.  

Hipotensi arteri yang serius dapat terjadi ketika pasien digerakkan dari 

satu posisi ke posisi lainnya. Seperti posisi litotomi ke posisi horizontal atau dari 

Note: 
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posisi lateral ke posisi terlentang. Bahkan memindahkan pasien yang telah 

dianastesi ke brankard dapat menimbulkan masalah gangguan vaskuler juga. 

Untuk itu pasien harus dipindahkan secara perlahan dan cermat. Segera setelah 

pasiendipindahkan ke barankard atau tempat tidur, gaun pasin yang basah 

(karena darah atau cairan lainnnya) harus segera diganti dengan gaun yang 

kering untuk menghindari kontaminasi.  

Selama perjalanan transportasi tersebut pasien diselimuti dan diberikan 

pengikatan diatas lutut dan siku serta side rail harus dipasang untuk mencegah 

terjadi resiko injury. Selain hal tersebut diatas untuk mempertahankan 

keamanan dan kenyamanan pasien. Selang dan peralatan drainase harus 

ditangani dengan cermat agar dapat berfungsi dengan optimal. Proses 

transportasi ini merupakan tanggung jawab perawat sirkuler dan perawat 

anastesi dengan koordinasi dari dokter anastesi yang bertanggungjawab. 

2. PERAWATAN POST ANASTESI DI RUANG PEMULIHAN (RECOVERY ROOM) 

Setelah selesai tindakan pembedahan, paseien harus dirawat 

sementara di ruang pulih sadar (recovery room: RR) sampai kondisi pasien stabil, 

tidak mengalami komplikasi operasi dan memenuhi syarat untuk dipindahkan ke 

ruang perawatan (bangsal perawatan). 

PACU atau RR biasanya terletak berdekatan dengan ruang operasi. Hal 

ini disebabkan untuk mempermudah akses bagi pasien untuk: 

1. Perawat yang disiapkan dalam merawat pasca operatif (perawat 

anastesi) 

2. Ahli anastesi dan ahli bedah 

3. Alat monitoring dan peralatan khusus penunjang lainnya. 

Alat monitoring yang terdapat di ruang ini digunakan untuk 

memberikan penilaian terhadap kondisi pasien. Jenis peralatan yang ada 

diantaranya adalah alat bantu pernafasan: oksigen, laringoskop, set 

trakheostomi, peralatan bronkhial, kateter nasal, ventilator mekanik dan 

peralatan suction. Selain itu di ruang ini juga harus terdapat alat yang digunakan 

untuk memantau status hemodinamika dan alat-alat untuk mengatasi 

permasalahan hemodinamika, seperti : apparatus tekanan darah, peralatan 

parenteral, plasma ekspander, set intravena, set pembuka jahitan, defibrilator, 

kateter vena, torniquet. Bahan-bahan balutan bedah, narkotika dan medikasi 

kegawatdaruratan, set kateterisasi dan peralatan drainase. 

Selain alat-alat tersebut diatas, pasien post operasi juga harus 

ditempatkan pada tempat tidur khusus yang nyaman dan aman serta 

memudahkan akses bagi pasien, seperti: pemindahan darurat. Dan dilengkapi 

dengan kelengkapan yang digunakan untuk mempermudah perawatan. Seperti 

tiang infus, side rail, tempat tidur beroda, dan rak penyimpanan catatan medis 

dan perawatan. Pasien tetap berada dalam PACU sampai pulih sepenuhnya dari 

pegaruh anastesi, yaitu tekanan darah stabil, fungsi pernafasan adekuat, saturasi 

oksigen minimal 95% dan tingkat kesadaran yang baik. Kriteria penilaian yang 

digunakan untuk menentukan kesiapan pasien untuk dikeluarkan dari PACU 

adalah:  

Note: 
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a) Fungsi pulmonal yang tidak terganggu 

b) Hasil oksimetri nadi menunjukkan saturasi oksigen yang adekuat 

c) Tanda-tanda vital stabil, termasuk tekanan darah 

d) Orientasi pasien terhadap tempat, waktu dan     orang 

e) Haluaran urine tidak kurang dari 30 ml/jam 

f) Mual dan muntah dalam control 

g) Nyeri minimal 

 

Berikut di bawah adalah form pengkajian post anasteshia: 

RUANG PEMULIHAN POST ANASTESI 

PENILAIAN 

Nama   :  

Nilai Akhir  : 

Ruangan   :   

Ahli bedah/Anasteshia : 

Tanggal   :  

Perawat R.R  : 

 

Area pengkajian Score Saat penerimaan Setelah 

1 jam —–2 jam —–3 jam 

 

Pasien bisa dipindahkan ke ruang perawatan dari ruang PACU/RR jika nilai 

pengkajian post anastesi > 7-8. 

 

Note: 
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Tujuan Perawatan Pasien di PACU adalah:  

a. Mempertahankan jalan nafas 

Dengan mengatur posisi, memasang suction dan pemasangan 

mayo/gudel. 

b. Mempertahankan ventilasi/oksigenasi 

c. Ventilasi dan oksigenasi dapat dipertahankan dengan pemberian 

bantuan nafas melalui ventilaot mekanik atau            nasal kanul. 

d. Mempertahakan sirkulasi darah 

Mempertahankan sirkulasi darah dapat dilakukan dengan pemberian 

cairan plasma ekspander. 

e. Observasi keadaan umum, observasi vomitus dan drainase. 

Keadaan umum dari pasien harus diobservasi untuk mengetahui 

keadaan pasien, seperti kesadaran dan sebagainya. Vomitus atau 

muntahan mungkin saja terjadi akibat penagaruh anastesi sehingga 

perlu dipantau kondisi vomitusnya. Selain itu drainase sangat penting 

untuk dilakukan obeservasi terkait dengan kondisi perdarahan yang 

dialami pasien. 

f. Balance cairan 

Harus diperhatikan untuk mengetahui input dan output caiaran klien. 

Cairan harus balance untuk mencegah komplikasi lanjutan, seperti 

dehidrasi akibat perdarahan atau justru kelebihan cairan yang justru 

menjadi beban bagi jantung dan juga mungkin terkait dengan fungsi 

eleminasi pasien. 

g. Mempertahankan kenyamanan dan mencegah resiko injuri 

Pasien post anastesi biasanya akan mengalami kecemasan, disorientasi 

dan beresiko besar untuk jatuh. Tempatkan pasien pada tempat tidur 

yang nyaman dan pasang side railnya. Nyeri biasanya sangat dirasakan 

pasien, diperlukan intervensi keperawatan yang tepat juga kolaborasi 

dengan medis terkait dengan agen pemblok nyerinya. 

Hal-hal yang harus diketahui oleh perawat anastesi di ruang          PACU 

adalah: 

1. Jenis pembedahan 

Jenis pembedahan yang berbeda tentunya akan berakibat pada 

jenis perawatan post anastesi yang berbeda pula. Hal ini sangat 

terkait dengan jenis posisi yang akan diberikan pada pasien. 

2. Jenis anastesi 

Perlu diperhatikan tentang jenis anastesi yang diberikan, karena hal 

ini penting untuk pemberian posisi kepada pasien post operasi. 

Pada pasien dengan anastesi spinal maka posisi kepala harus agak 

ditinggikan untuk mencegah depresi otot-otot pernafasan oleh 

obat-obatan anastesi, sedangkan untuk pasien dengan anastesi 

umum, maka pasien diposisika supine dengan posisi kepala sejajar 

dengan tubuh.  

3. Kondisi patologis klien 

Note: 
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Kondisi patologis klien sebelum operasi harus diperhatikan dengan 

baik untuk memberikan informasi awal terkait dengan perawatan 

post anastesi. Misalnya: pasien mempunyai riwayat hipertensi, 

maka jika pasca operasi tekanan darahnya tinggi, tidak masalah jika 

pasien dipindahkan ke ruang perawatan asalkan kondisinya stabil. 

Tidak perlu menunggu terlalu lama. 

4. Jumlah perdarahan intra operatif 

Penting bagi perawata RR untuk mengetahui apa yang terjadi 

selama operasi (dengan melihat laporan operasi) terutama jumlah 

perdarahan yang terjadi. Karena dengan mengetahui jumlah 

perdarahan akan menentukan transfusi yang diberikan. 

5. Pemberian tranfusi selama operasi 

Apakah selama operasi pasien telah diberikan transfusi atau belum, 

jumlahnya berapa dan sebagainya. Hal ini diperlukan untuk 

menentukan apakah pasien masih layak untuk diberikan transfusi 

ulangan atau tidak. 

6. Jumlah dan jenis terapi cairan selama operasi 

Jumlah dan jenis cairan operasi harus diperhatikan dan dihitung 

dibandingkan dengan keluarannya. Keluaran urine yang terbatas < 

30 ml/jam kemungkinan menunjukkan gangguan pada fungsi 

ginjalnya. 

7. Komplikasi selama pembedahan 

Komplikasi yang paling sering muncul adalah hipotensi, hipotermi 

dan hipertermi malignan. Apakah ada faktor penyulit dan 

sebagainya. 

 

3. TRANSPORTASI PASIEN KE RUANG RAWAT 

Transportasi pasien bertujuan untuk mentransfer pasien 

menuju ruang rawat dengan mempertahankan kondisi tetap stabil. Jika 

anda dapat tugas mentransfer pasien, pastikan score post anastesi 7 

atau 8 yang menunjukkan kondisi pasien sudah cukup stabil. Waspadai 

hal-hal berikut: henti nafas, vomitus, aspirasi selama transportasi. 

Faktor-faktor yang harus diperhatikan pada saat transportasi 

klien: 

1. Perencanaan 

Pemindahan klien merupakan prosedur yang dipersiapkan 

semuanya dari sumber daya manusia sampai dengan peralatannya. 

2. Sumber daya manusia (ketenagaan) 

Bukan sembarang orang yang bisa melakukan prosedur ini. Orang 

yang boleh melakukan proses transfer pasien adalah orang yang 

bisa menangani keadaan kegawatdaruratan yang mungkin terjadi 

sselama transportasi. Perhatikan juga perbandingan ukuran tubuh 

pasien dan perawat. Harus seimbang. 

3. Equipment (peralatan)  

Note: 
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Peralatan yang dipersiapkan untuk keadaan darurat, misal: tabung 

oksigen, sampai selimut tambahan untuk mencegah hipotermi harus 

dipersiapkan dengan lengkap dan dalam kondisi siap pakai. 

4. Prosedur 

Untuk beberapa pasien setelah operasi harus ke bagian radiologi 

dulu dan sebagainya. Sehingga hendaknya sekali jalan saja. 

Prosedur-prosedur pemindahan pasien dan posisioning pasien harus 

benar-benar diperhatikan demi keamanan dan kenyamanan pasien. 

Passage (jalur lintasan) hendaknya memilih jalan yang aman, 

nyaman dan yang paling singkat. Ekstra waspada terhadap kejadian 

lift yang macet dan sebagainya. 

 

4. PERAWATAN DI RUANG RAWAT 

Ketika pasien sudah mencapai bangsal, maka hal yang harus kita 

lakukan, yaitu : 

1. Monitor tanda-tanda vital dan keadaan umum pasien, drainage, 

tube/selang, dan komplikasi. Begitu pasien tiba di bangsal langsung 

monitor kondisinya. Pemerikasaan ini merupakan pemeriksaan 

pertama yang dilakukan di bangsal setelah post operasi. 

2. Manajemen Luka 

Amati kondisi luka operasi dan jahitannya, pastikan luka tidak 

mengalami perdarahan abnormal. Observasi discharge untuk mencegah 

komplikasi lebih lanjut. Manajemen luka meliputi perawatan luka 

sampai dengan pengangkatan jahitan. 

3. Mobilisasi dini 

Mobilisasi dini yang dapat dilakukan meliputi ROM, nafas dalam dan     

juga batuk efektif yang penting untuk mengaktifkan kembali fungsi 

neuromuskuler dan mengeluarkan sekret dan lendir. 

4. Rehabilitasi 

Rehabilitasi diperlukan oleh pasien untuk memulihkan kondisi pasien 

kembali. Rehabilitasi dapat berupa berbagai macam latihan spesifik 

yang diperlukan untuk memaksimalkan kondisi pasien seperti sedia 

kala. 

5. Discharge Planning 

Merencanakan kepulangan pasien dan memberikan informasi kepada 

klien dan keluarganya tentang hal-hal yang perlu dihindari dan 

dilakukan sehubungan dengan kondis/penyakitnya post operasi. 

Ada 2 macam discharge planning: 

a. Untuk perawat: berisi point-point discahrge planing yang 

diberikan kepada klien (sebagai dokumentasi) 

b. Untuk pasien: dengan bahasa yang bisa dimengerti pasien dan 

lebih detail. Contoh nota discharge planning pada pasien post 

tracheostomy : 

1. Untuk perawat : pecegahan infeksi pada area stoma 

Note: 
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2. Untuk klien : tutup lubang operasi di leher dengan kassa 

steril (sudah disiapkan) 

Dalam merencanakan kepulangan pasien, kita harus mempertimbangkan 4 hal 

berikut: 

1. Home care preparation 

2. Memodifikasi lingkungan rumah sehingga tidak mengganggu 

kondisi klien. Contoh: klien harus diatas kursi roda/pakai alat bantu 

jalan, buat agar lantai rumah tidak licin. Kita harus juga memastikan 

ada yang merawat klien di rumah. 

 Client/family education 

Berikan edukasi tentang kondisi klien. Cara merawat luka 

dan hal-hal yang harus dilakukan atau dihindari kepada 

keluarga klien, terutama orang yang merawat klien. 

3. Psychososial preparation 

Tujuan dari persiapan ini adalah untuk memastikan hubungan 

interpersonal sosial dan aspek psikososial klien tetap terjaga. 

4. Health care resources 

Pastikan bahwa klien atau keluarga mengetahui adanya pusat 

layanan kesehatan yang terdekat dari rumah klien, seperti rumah 

sakit, puskesmas dan lain-lain. Jadi jika dalam keadaan darurat bisa 

segera ada pertolongan. 

 

B. KONSEP PERAWATAN PASIEN PASCA OPERASI TUMOR OTAK. 

a. Mengurangi oedema serebral.  

Terapi medikasi untuk mengurangi edema serebral meliputi 

pemberian manitol, yang meningkatkan osmolaritas serum dan 

menarik air bebas dari area otak. Cairan ini kemudian di ekresi 

melalui dieresis osmosis. Deksametason dapat di berikan melalui 

intravena setiap 6 jam selama 24 jam sampai 72 jam, selanjutnya 

dosisnya di kurangi secara bertahap.  

b. Meredakan nyeri dan mencegah kejang. 

Asetaminofen biasanya di berikan selama suhu di atas 37.5 dan 

untuk nyeri. Sering kali pasien akan mengalami sakit kepala setelah 

kraniotomy, sebagai akibat saraf kulit di regangkan dan di iritasi 

selama pembedahan.kodein di berikan lewat parenteral, dan 

cukup untuk menghilangkan sakit kepala. Medikasi antikonvulsan 

(fenitoin, diazepam) dapat di berikan utk pasien yang telah 

menjalani kraniotomy karena resiko tinggi terjadinya epilepsy. 

Kadar serum di pantau untu mempertahankan medikasi dalam 

rentang terapeutik. 

c. Memantau tekanan intra cranial  

Kateter ventrikel atau beberapa tipe drainage sering di pasang 

pada pasien yang menjalani pembedahan tumor otak. Kateter di 

sambungkan ke system drainage eksternal. Kepatenan kateter di 

Note: 
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perhatikan melalui pulsasi cairan dalam selang. TIK dapat di kaji 

dengan menyusun sistem dengan sambunagn stopkok ke selang 

bertekanan dan transduser. TIK dalam di pantau dengan memutar 

stopkok. Perawatan di perlukan untuk menjamin bahwa system 

tersebut kencang pada semua sambungan dan bahwa stopkok ada 

pada posisi yang tepat untuk menghindari drainage cairan 

serebrospinal yang dapat mengakibatkan kolaps ventrikel bila 

cairan terlalu banyak di keluarkan. Kateter di angkat ketika 

tekanan ventrikel normal dan stabil. Kapanpun terjadi sumbatan 

pada kateter harus segera di laporkan ke dokter bedah terkait  

C. KOMPLIKASI POST OPERASI 

Beberapa komplikasi yang terjadi pada pasie pasca bedah 

intracranial atau kraniotomy adalah: 

- Peningkatan tekanan intra cranial 

- Perdarahan dan syok hipovolemi 

- Ketidakseimbangan cairan dan elektrolit  

- Infeksi  

- Kejang 

 

D. ASKEP PASIEN PASCA TUMOR OTAK  

PENGKAJIAN 

Primary survey 

A. AIRWAY :  

- Periksa jalan nafas dari sumbatan benda asing (padat, cair) 

setelah di lakukan pembedahan - akibat pemberian 

anestesi. lakukan suction bila ada slym yg banyak, 

- Cek potensi jalan nafas dengan meletakkan tangan di atas 

mulut atau hidung. 

- Cek keadekwatan exspansi paru dengan cara melakukan 

auscultasi. 

 

B. BREATHING  

- Kompresi batang otak akan mengakibatkan gangguan irama 

jantung sehingga terjadi perubahan pada pola nafas, 

kedalaman, frequency maupun iramanya, bisa berupa 

cheyne stokes atau Ataxia breathing.Nafas berbunyi, 

stridor, ronchi, wheezing (kemungkinan karena aspirasi), 

cenderung terjadi peningkatan produksi sputum pada jalan 

nafas. 

- Perubahan pernafasan (rata2, pola dan kedalaman) RR < 

10x/mnt --- depresi narcotic, respirasi cepat, dangkal,  

- Gangguan cardiovaskuler tau rata- rata metabolisme yang 

meningkat.  

Note: 
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- Inspeksi pergerakan dindang dada, penggunaan otot bnatu 

nafas, pernafasan diafragma, retraksi sterna------- efek 

anestesi yg berlebihan, dan obstruksi. 

 

C. CIRCULATING  

- Efek peningkatan tekanan intra cranial terhadap tekanan 

darah bervariasi. 

- Tekanan pada pusat vasomotor akan meningkatkan 

transmisi rangsangan parasimpatik ke jantung yang akan 

mengakibtakan denyut nadi menjadi lambat, merupakan 

tanda peningkatan intra cranial. Perubahan frekuensi 

jantung (bradikardi, tachikardi yg di selingi dengan 

bradikardia, disritmia). 

- Inspeksi membrane mukosa; warna dan kelembaban turgor 

kulit. 

 

D. DISABILITY :  

- Berfokus pada status neurologi 

- Kaji tingkat kesadaran pasien, tanda – tanda respon mata, 

respon motorik dan tanda- tanda vital. 

- Inspeksi respon terhadap rangsang, masalah bicara, 

kesulitan menelan 

- Kelemahan atau paralisis ekstremitas, perubahan visual da 

gelisah. 

 

E. EXPOSURE  

- Kaji balutan bedah pasien terhadap adanya perdarahan, 

perhatikan adanya drain. 

 

Secondary survey 

Pemeriksaan fisik 

Pasien Nampak tegang, wajah menahan sakit, lemah, kesadaran 

somnolent, apatis, GCS 15, TD 120/80 mmhg, nadi 92 x/mnt suhu 37, RR 

20x /mnt 

1. Abdomen 

Inspeksi tidak ascites , palpasi hati teraba 2 jari bawah iga dan limpa 

tdk membesar , perkusi bunyi redup, bising usus 14x/mnt , distensi 

abdomen dan peristaltic usus adalah pengkajian yg hrs di lakukan 

pada gastrointestinal 

2. Ekstremitas 

Mampu mengangkat tangan dan kaki, kekuatan otot ekstremitas     

atas 4 – 4 dan ekstremitas bawah 4 - 4 , akral dingin dan pucat. 

3. Integument 

Kulit keriput, pucat, turgor sedang. 

4. Pemeriksaan neurologis 

Note: 
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Bila perdarahan hebat / luas dan mengenai batang otak, akan 

terjadi gangguan pada nervus cranialis maka dpt terjadi 

5. Perubahan status mental (orientasi, kewaspadaan, perhatian, 

konsentrasi, pemecahan masalah, pengaruh emosi/ tingkah laku 

dan memori).  

6. Perubahan dalam penglihatan, seperti ketajamannya, diplopia, 

kehilangan sebagian lapang pandang, fotopobia. 

7. Perubahan pupil (respon thd cahaya, simetris, deviasi pada mata. 

8. Terjadi penurunan daya pendengaran, keseimbangan tubuh. 

9. Sering timbul hiccup/cegukkan oleh karena kompresi pada nervus 

vagus yg menyebabkan kompresi spasmodic diafragma. 

10. Gangguan nervus hipoglosus, gangguan yang tampak lidah jatuh 

kesalahsatu sisi, disfagia, disartia sehingga kesulitan menelan.  

 

Tersiery Survey 

1. kardiovascular  

Klien tampak lemah , kulit dan konjunctiva pucat dan akral 

hangat,TD 120/70 mmhg, nadi 10x/mnt , kapileri refill  detik, lab ; 

HB 9,9 gr% , HCT32, dan PLT 235. 

2. Brain 

Klien dalam keadaan sadar, GCS 456 (TOTAL 15) Klien 

Nampak lemah, reflex dalam batas normal. 

3. Bladder 

Klien terpasang doewer catheter, urine tertampung 200 

ml, warna kuning kecoklatan. 

 

DIAGNOSA KEPERAWATAN  

1. Gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan luka incise. 

2. Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan luka insisi 

3. Resiko tinggi infeksi berhubungan dengan hygine luka yang 

buruk. 

4. Gangguan perfusi jaringan berhubungan dengan perdarahan.      

5. Kekurangan volume cairan berhubungan dengan perdarahan 

post operasi. 

6. Pola nafas inefektif berhubungan dengan efek anestesi. 

7. Bersihan jalan nafas inefektif berhubungan dengan penumpukan 

secret. 

8. Perubahan pola eliminasi urin berhubungan dengan efek anetesi.  

9. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan 

mual muntah.  

 

 

Note: 
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ALUR TRANSFER PASIEN DARI KAMAR OPERASI KE RUANG ICU 

 

Keperawatan post operatif: 

Transfer pasien dari kamar operasi ke ICU 

 

 

Pastikan kondisi pasien stabil 

 

 

Siapkan alat-alat yang diperlukan 

 

 

Siapkan petugas 

 Dokter anestesi 

 Perawat anestesi/Perawat bedah 

 

 

Saat transfer perhatikan kondisi pasien saat transfer 

Jalur pintasan dan alat-alat yang dipakai oleh pasienSerah terima perawat 

kamar bedah dengan perawat ICU 

Gunakan checklist 

 

 

Perhatikan hal-hal penting: 

 Peranan dokter anastesi 

 Peranan dokter bedah 

 

 

Hal yang perlu disampaikan: 

 Kesadaran pasien 

 Kondisi hemodinamik 

 Drain 

 Pendarahan selama operasi 

 Cairan infuse darah yang audah diberikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: 
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CHECKLIST TRANSFER PASIEN SETELAH TINDAKAN OPERASI 

Dari :_______________________________ Ke : ____________________________ 

Aldrete Score : 

1 Tanda Vital :  Tekanan Darah :              Nadi :             Pernapasan :           Suhu :  

2 Kondisi pasien selama di RR                              ☐ Baik            ☐ Tidak, Jelaskan :                 

3 Pasien memakai peralatan medis:   ☐ Tidak 

                                                        ☐ Ya,       ☐ Infus       ☐ CVC         ☐ NGT           ☐ Catheter             ☐ ETT  

          ☐ Drain       ☐ Pump 

4 Laporan Operasi :          ☐ Ada         ☐ Tidak ada 

5 Inplant yang di pasang :    ☐ Tidak             ☐ Ya 

☐ AMP        ☐ Bipoler       ☐ TKR              ☐ THR           ☐ DHS               ☐ Kishner/ wire 

☐ Katup       ☐ Ring           ☐ Plate/screw    ☐ Lain-lain: 

6 Pesanan post operasi :       ☐ Ada                                   ☐ Tidak ada 

7 Status pasien & hasil pemeriksaan dibawakan : 

☐ MR lama & Baru             ☐ Laboratorium, _________ lbr                     ☐ Radiologi : ______________________ 

☐ EKG, _________ lbr       ☐ Echo, _____________ lbr                                                 ______________________ 
                                                                                                                                          ______________________ 

☐ CD catheterisasi jantung :          keping                                                                        

8 Pengiriman specimen/ jaringan ke Pathology :            ☐ Tidak                 ☐ Ada, ke : 

9 Pengiriman Kultur / Pus/ Darah/ Cairan :                     ☐ Tidak                 ☐ Ada, ke :  

10 Pemeriksaan Lab di RR :             ☐ Tidak                    ☐ Ya 

                                    ☐ HB                ☐ Gula Darah            ☐ Lain-lain 

11 Darah yang masuk            ☐ Tidak           ☐ Ya,   ☐ WB       ☐ PRC        ☐ TC              ☐ FFP 

12 Sisa darah                          ☐ Tidak            ☐ Ya 

☐ WB:         bag        siap:           bag            stand by:          bag 

☐ PRC         bag        siap:           bag            stand by:          bag 

☐ TC            bag        siap:          bag             stand by:         bag 

☐ FFP           bag        siap:          bag             stand by:         bag 

13 Darah sedang dipesan       ☐ Tidak            ☐ Ya 

☐ WB:         bag        siap:           bag            stand by:          bag 

☐ PRC         bag        siap:           bag            stand by:          bag 

☐ TC            bag        siap:          bag             stand by:         bag 

☐ FFP           bag        siap:          bag             stand by:         bag 

14 Keluarga pasien sudah dijelaskan tentang hasil tindakan operasi :                ☐ Tidak                 ☐ Ya 

15 Pesanan Khusus :  
 
 

 Tanggal :                                                            Pukul :  

 Staf yang menyerahkan Staf yang menerima 

 Nama : Nama : 
 

 Tanda Tangan Tanda Tangan 
 

 

TRANSFER PASIEN SETELAH TINDAKAN OPERASI 
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